PRITARTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 26 d.
sprendimu Nr. T-VIII Nr. -1165

VARĖNOS R. LIŠKIAVOS DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
1. Įstaigos pristatymas:
Kontaktinė informacija: Mokyklos g. 3, Vilkiautinio k., Merkinės sen., Varėnos r.,
LT65317, tel.: (8 310 ) 44 216, (+370 618) 26 235, el. p.: liskiavos.mokykla@varena.lt .
Įstaigos vadovas: Vita Barišauskienė, vadybinis stažas – 14 m., II vadybinė
kvalifikacinė kategorija .
Ugdytiniai:
Klasių/ grupių/stovyklų pamainų
skaičius
2017 m.
2018 m.
0
1

Ugdymo
programos
pavadinimas
Ikimokyklinio
ugdymo
Priešmokyklinio
ugdymo

Ugdytinių/lankytojų skaičius
2017 m.
3

2018 m.
8

1

0

3

1

Vaikų dienos
centras „Spyglys“

1

1

25

25

Poilsio stovykla
„Vaivorykštė“

6

6

120

120

Atviros jaunimo
erdvės

0

0

0

85

Iš viso:

8

8

151

239

Centro darbuotojai:
Mokyklos
vadovai
Mokytojai

Mokytojų
padėjėjai,
asistentai

Darbuotojai,
teikiantys
pedagoginę,
psichologinę,
logopedinę
pagalbą
mokiniams

Kiti
Pagalbinis
administracijo personalas
s darbuotojai

Etatų
skaiči
us

Darbuot
ojų
skaičius

Pedagogi
nių
normų ir
etatų
skaičius

Darbuot
ojų
skaičius

Etatų
skaiči
us

Darbuot
ojų
skaičius

Etatų
skaiči
us

Darbuot
ojų
skaičius

Etatų
skaiči
us

Darbuot
ojų
skaičius

Etatų
skaiči
us

Darbu
otojų
skaiči
us

1

1

0,86

1

0

0

0,75

1

0,5

1

2

3

Centro veiklose nuolat talkina savanoriai (vaikų dienos centre, stovyklose).
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2. Centro veiklos finansavimas
Finansiniai šaltiniai
1. Savivaldybės biudžetas
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos
1.2.Mokinio krepšelio lėšos
1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos
1.5. Kitos dotacijos
2. Kiti šaltiniai
2.1. ES paramos lėšos
2.3. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (projektai, parama,
programos ir t.t.)
Iš viso gauta lėšų:

2017 m.
tūkst. Eur
68,0
55,1
6,5
5,9
0,5
23,1
0
23,1

2018 m.
tūkst. Eur
78,9
56,6
7,7
14,6
0
18,84

91,1

97,74

18,84

100

50
Biudžetas, krepšelis, dotacija
0
Biudžetas, krepšelis,
dotacija
Kitos lėšos

Kitos lėšos
2017 m.

2018 m.

62,1

64,3

29

33,44

1. Pav. Centro finansavimo šaltiniai 2017, 2018 m.
3. Įstaigos veiklos rezultatai.
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras 2018 m. veikė vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos Švietimo įstatymu, centro nuostatais, kitais biudžetinių įstaigų, vaikų dienos centrų,
atvirųjų jaunimo erdvių veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
2018 m. Centro tikslas buvo:
Plėtojant teikiamas paslaugas, didinant materialinius išteklius, užtikrinti efektyvią
daugiafunkcio centro veiklą.
Uždaviniai:
1. Užtikrinti kokybišką priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo teikimą.
2. Teikti kokybiškas vaikų dienos centro paslaugas.
3. Sudaryti sąlygas jaunimo užimtumui.
4. Organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą bei poilsį mokymosi atostogų metu.
5. Didinti edukacinių paslaugų pasiūlą.
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Centre veikė ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, kurią lankė 9 ugdytiniai. Juos
ugdė vyr. auklėtojos kvalifikacinę kategoriją turinti pedagogė.

2017-2018 m. m.

priešmokyklinio ugdymo programą baigė 3 ugdytiniai, kurie toliau mokosi Varėnos r. Merkinės
Vinco Krėvės gimnazijoje. Rugsėjo mėn. į grupę ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo
programą atvyko 5 nauji vaikai, todėl naujus mokslo metus pradėjome su 9 ugdytiniais.
Centre ir toliau teikėme vaikų dienos centro paslaugas. Teikėme paraiškas šios veiklos
finansavimui. Lėšos šiai veiklai buvo gautos iš SADM ( 15160 Eur) bei VŠĮ „Humana People
to People Baltic“ ( 3000 Eur). Šių projektų dėka buvo finansuojami vaikų dienos centro
auklėtojos (0,75) ir virėjos (0,25) etatai. Taip pat centro ugdytiniai gavo nemokamą maitinimą,
vyko edukaciniai užsiėmimai, dalis ugdytinių buvo pavežami į centrą ir iš jo. Vaikų dienos
centro veiklos buvo vykdomos ir vasarą. Tai didino mūsų aplinkos vaikų užimtumą.
Įgyvendinant VŠĮ „Humana People to People Baltic“ projekto sąlygas, dalis maisto produktų
buvo perkama iš vietinių ūkininkų, tad centro vykdomos veiklos buvo naudingos ir vietos
bendruomenei. Vaikų dienos centro ugdytiniams Vaikų dienos centro plėtrai 2018 m. gruodžio
mėn. Varėnos rajono savivaldybės administracijai teikėme paraišką „Dėl dalyvavimo projekte
„Varėnos rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra“ partnerių
vaikų dienos centro veiklai vykdyti atrankos konkurse“. Rezultatų dar neturime.
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. centre pradėjo veikti Atviros jaunimo erdvės. Jaunimui skirtos
patalpos, sporto, muzikos priemonės. Daugiausia jaunimo sulaukiame ketvirtadieniais ir
šeštadieniais. Šiomis dienomis vyksta sportinės treniruotės, į kurias atvyksta Vilkiautinio,
Kibyšių, Merkinės jaunimas. 2018 m. jaunimo erdvėse sulaukėme ir svečių iš Balsupių
(Marijampolės r.) bendruomenės – viešėjo vaikų dienos centro ugdytiniai. Kartu su svečiais
liejome žvakes, supažindinome juos su Liškiava (vykome kartu), Žaliamiškio parku, o
išlydėdami nukreipėme į Merkinę, kur vaikai ir jaunimas aplankė piliakalnį, apžvalgos bokštą.
Atvirų jaunimo erdvių lankytojai dalyvavo Trakų krašto tradicinių amatų centro projekte „Gyva
pažintis su tradicija“. Projekto metu su jaunimu vykome į Trakų rajono Tiltų bendruomenę, kur
mokėmės kepti riestainius, žaidėme žaidimus. Vėliau su šio projekto veiklomis aplankėme
Valkininkų ginnaziją (mokėme valkininkiečius kepti riestainius), o pas mus viešėjo Grigiškių
gimnazijos mokiniai, kurie mūsų jaunimą mokė odinių apyrankių pynimo amato. Centro
lankytojai dalyvavo ir Varėnos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos organizuotuose
Jaunimo dienos minėjimo renginiuose. Dalyvavome aktyviai ir , tapę nugalėtojais kvadrato
varžybose, laimėjome 9 dovanų kuponus į Varėnos sporto centro baseiną. Su jaunimu dirba
savanoriai, nes neturime šiai veiklai darbuotojų etatų.
2018 metais mokinių atostogų metu organizavome 5 vaikų poilsio stovyklų pamainas:
1 pavasario ir 4 vasaros atostogų metu. Stovyklose ilsėjosi 120 vaikų iš įvairių Lietuvos vietų
(Vilniaus, Kauno Druskininkų, Šalčininkų, Varėnos), užsienio (Vokietijos, Airijos, Anglijos).
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Stovyklų metu įgyvendinome 2 programas: „Žali. Sveiki. Pilietiški.Linksmi“ ir „Žali. Sveiki.
Pilietiški.Linksmi-2“.
2018 m. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre buvo siūlomos ir vykdomos
šios edukacinės programos: „Velykinis margutis“, „Piešiame spalvotu smėliu“, „Duos karvutė
balto pieno...“ (sviesto mušimo programa), „Kepame riestainius“, „Bitės liemuo, lino gelmuo“
(žvakių liejimas), „Piešiame ant vandens“. Džiugu, kad 2018 m. programas vykdėme ne tik savo
centre, bet buvome kviečiami ir pas parnerius – Dargužių amatų centre žvakes lieti mokėme
senjorus iš Prancūzijos.
Teikėme aplinkosauginio projekto paraišką programos „Spyglio“ ir partnerių
ekologijos pamokos, pramogos ir darbai“ įgyvendinimui. Gavome 350 Eur finansavimą.
Projekto partneris buvo – Vilkiautinio kaimo bendruomenė. Taip pat kartu su bendruomene
įgyvendinome ir projektą „Gyvenkime sveikiau“, kuriam iš visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos gavome 330 Eur.
2018 m. vasario 16 d. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras kartu su
Vilkiautinio kaimo bendruomene bei kultūros centru prisijungė prie akcijų "Uždek žvakutę ant
savanorio kapo" bei "Uždekime žvakutes žuvusiems už mūsų laisvę" - uždegėme žvakutes
Liškiavos kapinėse palaidotiems savanoriams, partizanams.
Centre vyko krepšinio 3x3 turnyrai: „Atkurtai Lietuvai 100“, Kovo 11-osios.
Dalyvavome kasmetinėse akcijose: „Mes rūšiuojam“, „Darom“.
Liškiavos daugiafunkcis centras bendradarbiauja su Vilkiautinio, Panaros, Kibyšių
kaimų bendruomenėmis, Alytaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba, Varėnos
priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Kabelių, Druskininkų pasienio užkardomis, „SOS vaikų
kaimu“, Mekinės seniūnija.
4. Įstaigos patikrų rezultatai, išvados.
2018 m. rugpjūčio mėn. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro šilumos naudojimo įrenginių
patikimumą, efektyvumą ir techninę saugą tikrino Valstybinė energetikos inspekcija. Vienas iš
nurodytų trūkumų, kurių negalėjome pašalinti per nurodytą laiką - pastate neefektyviai naudojama
šilumos energija, šilumos punkte nesumontuoti įrenginiai, armatūra, valdymo, kontrolės ir
automatikos priemonės, kuriomis: 1. Vieno šilumnešio šiluma perduodama kitam; 2. Keičiami
šilumnešio parametrai; 3. Atliekama šilumnešio parametrų kontrolė ir apsauga, neleidžianti viršyti
nustatytų parametrų avarinių situacijų metu; 4. Reguliuojami ir matuojami šilumnešių debitai.
Pažeidimą pašalinti rekomenduojama suderinus su steigėju.
2018 m. rugpjūčio mėn. 9 d. buvo atliktas ir centro kaip viešojo maitinimo įmonės patikrinimas.
Nurodyta užtikrinti sienų, grindų, lubų gerą higieninę būklę plovyklos patalpoje.
2018 m. liepos –

rugpjūčio mėn. Centre buvo atliekamas Varėnos rajono savivaldybės

administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos ir valdymo vidaus auditas. Įvertinus
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vidaus audito metu nustatytus pastebėjimas ir išvadas, centro vidaus kontrolė įvertinta gerai.
Nurodytoms rekomendacijoms įgyvendinti parengtas rekomendacijų įgyvendinimo planas, sudaryta
darbo grupė strateginiam planui parengti. Virėjai bei maisto nurašymo komisijai priminta
nemokamo maitinimo tvarka bei paaiškinta, kaip apskaitomos maitinimo išlaidos. Eilinių tikrinimų
(direktorė) metu maitinimo apskaitoje neatitikimų nerasta. Vidaus audito nurodyti neatitikimai
pašalinti, rekomendacijos įgyvendintos.

Direktorė

PRITARTA
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro
Tarybos 2019 m. sausio 31 d. nutarimu
protokolo Nr. 1

Vita Barišauskienė

